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‘Taal geven aan verontrusting’
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Inhoud:
Taal geven aan je gevoel van verontrusting en daarbij in verbinding blijven met de ouders, kind of jongere én
met jezelf, balanceren op de smalle grens tussen begrijpen en handelen …. Je zou voor minder wensen dat de
juiste woorden als vanzelf zouden komen.
Wellicht heeft communicatie over verontrusting méér te maken met de wijze van in relatie staan met gekwetste
kinderen en gezinnen dan met het vinden van die gevatte one-liner. Taal is immers niets méér dan de verpakking
van onze gedachten. Maar taal stuurt ook onze gedachten aan… en daar begint het….
Hoe we taal geven aan ons buikgevoel van verontrusting hangt samen met het paradigma van waaruit we naar
verontrustende situaties kijken. Vinden we gezinnen de moeite waard om mee samen te werken? Vinden we
dat samenwerking met gezinnen mogelijk is ook al is het ‘van te moeten’? Willen we gezinnen keuzes bieden
en vertrekken we van de aanname dat in er elk gezin situaties te vinden zijn waar veiligheid wordt geboden?
Hebben we oog voor de sterke punten en mogelijkheden en het steunend netwerk van het gezin? Kiezen we
voor een paradigma van paternalisme of van partnerschap?
Om het effect van deze “state of mind” zichtbaar te maken wordt er in gesprek gegaan met ouders die het ‘aan
den lijve’ gevoeld hebben. Wat leren we daar als professional uit?
- Hoe kom ik ‘online’ met cliënten in een verontrustende situatie?
-Hoe werk ik aan de kwaliteit van de relatie met de cliënt en hoe hou ik daarbij de doelstelling van
veiligheidsverhoging centraal?
- Hoe kom ik achter de competenties en hulpbronnen van cliënten?
- Hoe doe ik appél op de eigen autonomie en beslissingsvermogen van gezinnen?
- Hoe werken we in coalitie met elkaar samen aan kleine stapjes in de richting van een veiligheidsperspectief?
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Data:
o

7 oktober 2016: startsessie voor 60 praktijkwerkers uit de sectoren IJH
VAC Hasselt, halve dag (keuze uit VM, 9 u – 12 u of NM, 13 u – 16 u)

o

17 november 2016: terugkomsessie praktijkwerkers
VAC Hasselt, halve dag (keuze uit VM, 9 u – 12 u of NM, 13 u – 16 u)

Doelgroep:
Praktijkwerkers uit de sectoren IJH (bv. referentiepersonen verontrusting uit voorzieningen IJH)
Per sector kunnen er 10 personen deelnemen. Als je deelneemt aan dit vormingstraject dan ben je bereid om
volgens het train-de-trainer-principe de inhoud van deze vorming door te geven aan de collega’s binnen jouw
sector. Je zal hierbij ondersteund worden door een mentor.
Kostprijs: 30 euro
Inschrijven: via de vertegenwoordiger van jouw sector in het Intersectoraal Overleg Jeugdhulp (IROJ) Limburg
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