vooraankondiging
“Handelen in situaties van verontrusting” EXPERTISE
ONTWIKKELING INDIVIDUELE HULPVERLENERS
Werk je in de jeugdhulpverlening in Oost-Vlaanderen of kom je vaak in contact met jeugdhulpverleners? Heb je
soms te maken met situaties die je verontrusten? Ja, dan zijn de vormingsinitiatieven over ‘handelen in situaties
van verontrusting’ iets voor jou. In samenwerking met onze partners, organiseren we in 2016 drie verschillende
trainingssessies.

Programma
Dialoog met de cliënt (OCJ, VK)

Binnen deze sessie bekijken we hoe ver je kan gaan in het aanklampend werken met gezinnen. We omschrijven
de voorwaarden om tot een goede dialoog te komen met je cliënt. We exploreren het participatief werken in situaties van verontrusting. We plaatsen het omgaan met verontrusting binnen het kader van jouw eigen voorziening.
Kristel Bovijn, is al jaren werkzaam als stafmedewerker en vormingsverantwoordelijke binnen het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling. Zij brengt dit samen met Rita Béard, expertconsulent en lid van het multidisciplinair
team Oost-Vlaanderen Agentschap Jongerenwelzijn.

Praktisch
Wanneer
		
		
		

• 11/10/2016 van 9u00 tot 16u00
• 15/12/2016 van 9u00 tot 16u00
Elke groep bestaat maximaal uit 16 deelnemers

Waar		

VAC Virginie Loveling, Koning Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent

Voor wie

Praktijkmedewerkers binnen de sectoren IJH

Prijs 		
		

De deelnameprijs bedraagt 25 euro per deelnemer (drank en broodjes inbegrepen)
Bij niet deelname wordt er geen terugstorting van het bedrag uitgevoerd.

Inschrijven
Inschrijven voor 11/10/2016 kan tot 1 oktober 2016 via de volgende link
		
		
Inschrijven voor 15/12/2016 kan tot 5 december 2016 via de volgende link
		
		
Na inschrijving ontvang je een bevestigingsmail. De betalingsmodaliteiten volgen later.
		
Het aantal deelnemers is beperkt, wees er dus snel bij!

Zien, durven, doen (CGG Eclips – CGG Waas en Dender)

Onderzoek toont aan dat 1 op 10 kinderen en jongeren opgroeien in een gezin waar alcohol- of drugs misbruikt
wordt. Dit heeft onmiskenbaar een invloed op de kinderen die in deze omgeving opgroeien. Daarom zijn
we ervan overtuigd dat het zinvol is om tijdig de signalen van gebruik bij ouders te bespreken. Geen evidente
opdracht …
Wanneer begeleiders van jongeren en hun omgeving vermoeden dat bepaalde ouders (overmatig) drank of
drugs gebruiken, ontstaat soms twijfel of onzekerheid:
Wat als mijn vermoeden niet juist is?
Hoe kan ik met de ouders over middelengebruik spreken zonder weerstand op te roepen?
Wat als de ouders hun gebruik ontkennen?
Gaan druggebruik en ouderschap samen?
Om aan deze vragen tegemoet te komen wordt deze workshop georganiseerd voor professionele begeleiders
van jongeren en hun omgeving, rond het bespreekbaar maken van middelengebruik bij gebruikende ouders, als
je het mandaat hebt om met de kinderen en jongeren te werken.
De sessies worden begeleid door Nele De Laender en Maryline Toch, medewerkers binnen CGG Eclips en door
Cynthia Deman werkzaam binnen het CGG Waas en Dender.

Praktisch
Voor wie

Praktijkmedewerkers binnen de sectoren IJH

Prijs 		
		

De deelnameprijs bedraagt 25 euro per deelnemer (drank en broodjes inbegrepen)
Bij niet deelname wordt er geen terugstorting van het bedrag uitgevoerd.

		
		

Wanneer? 04/10 van 9u00 tot 16u00
Waar? CGG Zuid Oost-Vlaanderen, Langestraat 12, 9300 Aalst

		
		

Wanneer? 17/10 van 9u30 tot 16u00
Waar? VAC Virginie Loveling, Koning Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent

		
		

Wanneer? 15/11 van 9u30 tot 16u
Waar? CKG ’t Open Poortje, Watermolenstraat 22, 9111 Belsele

		
		

Wanneer? 17/11 van 9u30 tot 16u VAC Virginie Loveling
Waar? VAC Virginie Loveling, Koning Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent

		
		

Wanneer? 08/12 van 9u30 tot 16u VAC Virginie Loveling
Waar? VAC Virginie Loveling, Koning Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent

Inschrijven

Inschrijven voor 04/10/2016 kan tot 15 september 2016 via de volgende link

		

Inschrijven voor 17/10/2016 kan tot 7 oktober 2016 via de volgende link

		

Inschrijven voor 15/11/2016 kan tot 3 April 2016 via de volgende link

		

Inschrijven voor 17/11/2016 kan tot 7 november 2016 via de volgende link

		

Inschrijven voor 08/12/2016 kan tot 25 november 2016 via de volgende link

		
		

Na inschrijving ontvang je een bevestigingsmail. De betalingsmodaliteiten volgen later.
Het aantal deelnemers is beperkt, wees er dus snel bij!

Contact
Voor vragen over deze trainingssesies neem je via mail contact op met Caroline Robberecht 		
		caroline.robberecht@wvg.vlaanderen.be

