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Vragen over de methodiek
➢ Voor wie is de GIZ methodiek?
De GIZ methodiek is voor alle professionals die werken binnen de (preventieve)
zorg voor jeugd. Zowel professionals binnen de jeugdgezondheidszorg als
binnen sociale teams en jeugdteams maken al gebruik van de methodiek, maar
ook vanuit schoolmaatschappelijk werk, kraamzorg en zorg voor jeugdigen met
een beperking is interesse. De methodiek kan gebruikt worden in preventieve en
curatieve trajecten met ouders, kinderen en jongeren en is zelfs van
toegevoegde waarde tijdens multidisciplinair overleg. Lees meer over de
methodiek bij wat is de GIZ methodiek?
➢ Van welke basisattitude gaat de GIZ methodiek uit?
De GIZ methodiek maakt gebruik van een vraag- en oplossingsgerichte houding
en verwacht dat GIZ gebruikers bekend zijn met deze visie. Daarnaast wordt
dialoog- en handelingsgericht gewerkt. De GIZ methodiek werkt toe naar een
gelijkwaardig partnerschap tussen professional en gezin. In de basistraining is
daarnaast aandacht voor negen doeltreffende gespreksvaardigheden.
➢ In welke andere programma’s zijn kenmerken van de GIZ methodiek te
herkennen?
De GIZ methodiek kent parallellen met verschillende andere methodieken en
instrumenten, zoals het ernsttaxatiemodel (ETM), SamenStarten en de SPARK.
Het gedachtegoed van de GIZ methodiek is ook zeer goed te vervlechten met
programma’s als Signs of Safety (SoS), Triple P en de jeugdhulp richtlijn Samen
beslissen over passende hulp.
➢ Welke organisaties werken al met de GIZ methodiek?
De GIZ methodiek kent zijn oorsprong in de regio Noordelijk Zuid-Holland. Vanaf
2013 zijn ruim 1700 professionals uit diverse organisaties geschoold, waardoor
de methodiek steeds meer het land in trekt.

Vragen over GIZ trainingen
➢ Waarom bestaat de training uit twee dagdelen?
De GIZ methodiek wordt het beste een onderdeel van het eigen werkproces door
het zelf te doen en ervaren. Door professionals in het eerste dagdeel kennis te
laten maken met de methodiek en vervolgens ruimte te geven voor oefening en
het opdoen van ervaringen krijgt het implementatieproces gelijk een extra boost.
Tijdens het tweede dagdeel krijgen professionals de ruimte om hun ervaringen
te delen en om zich verder te verdiepen in de methodiek en de knelpunten die zij
tegen zijn gekomen.

➢ Hoeveel kost een GIZ training?
Deelname aan de basistraining - inclusief een basispakket GIZ schema’s - kost
250,- euro per persoon. De exacte prijs kan afwijken door de behoeften van elke
organisatie. Neem contact op met het NCJ voor meer informatie of kijk op de
pagina scholing.
➢ Zijn de GIZ trainingen geaccrediteerd?
Voor de basistrainingen is voor 2017 accreditatie aangevraagd bij het SKJ (5
punten vrije ruimte), het ABSG (6 punten) de V&VN (6 punten) en het register
voor Verpleegkundig Specialisten (7 punten). Om de accreditatiepunten te
ontvangen dient een professional beide dagdelen aanwezig zijn geweest. Alle
rechthebbende professionals ontvangen na afloop van de training een GIZ
certificaat welke – indien nodig – ingevoerd kan worden in het eigen
accreditatieregister.
➢ Wie zijn de GIZ trainers?
Vanaf 2014 is een trainerspool opgebouwd met trainers uit diverse organisaties
en met verschillende achtergronden zoals de jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg,
schoolmaatschappelijk werk en ervaring met verschillende trainingen. Alle
trainers hebben een train-de-trainer opleiding voltooid of zijn deze aan het
voltooien.
➢ Wat zijn de eisen en kosten voor een GIZ train-de-trainer opleiding?
Een opleiding tot GIZ trainer vraagt om een achtergrond en passie in de zorg
voor jeugd. Ook wordt uitgegaan van een transparante en dialooggerichte
basisattitude en trainerscompetenties. Voor het voltooien van de opleiding dient
een tweedaagse training en een training on-the-job succesvol doorlopen te
worden. Na het succesvol afronden ontvangen de GIZ trainers een licentie
waarmee het mogelijk is om binnen hun eigen organisatie GIZ trainingen uit te
voeren. Daarnaast maken trainers deel uit van de GIZ trainerspool en kunnen zij
desgewenst ook extern ingezet worden. Daardoor is het ook mogelijk om als
ZZP’er een opleiding tot GIZ trainer te volgen. Voor meer informatie over de
mogelijkheden en kosten kan contact opgenomen worden met het NCJ.

Vragen over implementatie en borging
➢ Wat wordt van een GIZ organisatie verwacht?
Een organisatie die de GIZ methodiek wilt implementeren dient rekening te
houden met verschillende financiële investeringen en tijdsinvesteringen. Als een
organisatie start met het implementeren van de methodiek zal het NCJ een
overeenkomst met hen afsluiten. Een overzicht van de randvoorwaarden is ook
te zien op de webpagina kosten en baten.

➢ Wat is de rol van een GIZ coördinator?
Een GIZ coördinator is verantwoordelijk voor de implementatie en borging van
de methodiek binnen de eigen organisatie en is het aanspreekpunt voor collega’s
en het NCJ. Het NCJ houdt contact met de coördinator en biedt ondersteuning.
Tweemaal per jaar organiseert het NCJ een bijeenkomst voor GIZ coördinatoren
om ervaringen en vraagstukken uit te wisselen. Lees meer bij implementatie en
borging.
➢ Hoe registreer ik het gebruik van de GIZ?
De GIZ methodiek kan naar eigen wens opgenomen worden in het eigen digitaal
dossier. Voor meer informatie over de mogelijkheden kan de GIZ monitor
geraadpleegd worden. Naast een inbouw van de methodiek in de registratie kan
een afbeelding van de ingevulde GOM bijgevoegd worden aan het dossier. Dit
geeft extra kansen om de GIZ te gebruiken als monitor door op een later
moment de GOM opnieuw in te vullen en naast de vorige afname te leggen. Het
NCJ zal in 2017 een inventarisatie uitzetten hoe de registratie wordt
vormgegeven door GIZ organisaties. De uitkomst van deze inventarisatie geeft
richting aan mogelijke landelijke activiteiten in 2018.

Meer vragen over het gedachtegoed van de GIZ methodiek of het gebruik ervan? Neem
dan contact op met het NCJ:
Natascha Hensen
Bronwynn Sterkenburg
www.ncj.nl/giz
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
Churchilllaan 11
3527 GV Utrecht

