Integrale Jeugdhulp
Regio Vlaams-Brabant en Brussel

Workshops ‘SAMENSPRAAK’
Deskundigheidsbevordering in het omgaan met
verontrusting en maatschappelijke noodzaak
Deelnemers aan het startmoment krijgen voorrang voor de workshops.
Bij grote interesse kan gezocht worden naar extra-momenten, als dat ook haalbaar is
voor diegenen die de workshops geven.

•

Spreken met ouders in geval van verontrusting

Confrontatie met signalen van kindermishandeling maakt vele hulpverleners onwennig.
Er is enerzijds de opdracht om het kind te beschermen en te zorgen voor veiligheid,
anderzijds is er de angst om de signalen verkeerd te interpreteren en dus ouders ten
onrechte te beschuldigen. Deze dubbele zorg houdt de hulpverlener vaak gevangen
in een vorm van machteloosheid. Melden aan een VK is een optie maar de huidige
decreten en richtlijnen verwachten van de hulpverlener dat hij zelf in de meeste situaties zijn ongerustheid bespreekt met de betrokkenen.
Dit complexe thema is het uitgangspunt voor een interactieve workshop.
Er wordt gewerkt met casusmateriaal van de groep, en geoefend in rollenspel om het
concreet te maken.

Duur? 9u00 -16 u00
Wanneer?
door VK Vlaams-Brabant donderdag 20 oktober
				of donderdag 17 november
door VK Brussel		
donderdag 20 oktober
				of woensdag 26 oktober

Aantal deelnemers? max 15 per workshop
Kostprijs? 15€
Inschrijven kan via dit inschrijvingsformulier.

•

Spreken met kinderen in geval van verontrusting

De plaats van kinderen in de hulpverlening, het geven van een stem aan kinderen
en praten met hen in plaats van over hen zijn kernthema’s voor deze training. In een
interactieve workshop komen verschillende situaties van verontrusting en verschillende leeftijden aan bod.
Er wordt gewerkt met casusmateriaal van de groep en geoefend in rollenspel om het
concreet te maken.

Duur? 9u00 -16 u00
Data:
door Vlaams-Brabant
maandag 14 november
				of donderdag 15 december
door VK Brussel		
donderdag 10 november
				of woensdag 16 november

Aantal deelnemers? max 15 per workshop
Kostprijs? 15€
Inschrijven kan via dit inschrijvingsformulier.

•

Intervisie volgens benadering Signs of Safety
(enkel voor deelnemers aan het startmoment)

Hulpverleners, verwijzers, gezinnen zijn soms verontrust, bezorgd over het welzijn en
de veiligheid van kinderen. In deze workshop oefenen we om in een duidelijke, verstaanbare taal te spreken over zorgen, bezorgdheden, sterktes en krachten, doelstellingen (drie kolommenmodel Signs of Safety)
• Waar zijn we bezorgd over?		
• Wat loopt er goed?		
• Wat moet er gebeuren?

Duur? 9u30-12u00 of 12u30-15u00
Data: donderdag 27 oktober

of donderdag 24 november
of donderdag 8 december

Aantal deelnemers: max 15 per workshop
Kostprijs: 10€
Inschrijven kan via dit inschrijvingsformulier.

Gepland voor 2012
Volgende workshops starten in 2012

•

Vraaggericht werken en maatschappelijke noodzaak

• Signaaldetectie

Welke zijn alarmerende signalen en wat doe je ermee?

• Positie van de hulpverlener in het omgaan met tegenstrijdige belangen
Vb. bij vechtscheiding

• Beroepsgeheim en deontologie bij verontrusting en maatschappelijke noodzaak

In samenwerking met:
Vzw Sporen

VK Vlaams-Brabant en Brussel

Agentschap Jongerenwelzijn

