Integrale Jeugdhulp
Regio Vlaams-Brabant en Brussel

SAMENSPRAAK
Perspectieven in het omgaan met
verontrusting en maatschappelijke noodzaak
Wanneer je als hulpverlener geconfronteerd wordt met een verontrustende situatie
komt er heel wat op je af:
• je weet hoe te handelen,
• je weet je ongerustheid te objectiveren,
• je bespreekt je ongerustheid in alle openheid met je cliënt,
• je gebruikt het klankbord in je voorziening om je ongerustheid te toetsen,
• je stelt met je cliënt een werkplan op,
• je gebruikt de expertise van andere partners,…
De praktijk leert dat aan al die verwachtingen voldoen geen evidentie is. Hulpverleners
moeten hierin vorming en ondersteuning krijgen.
Integrale jeugdhulp in samenwerking met de Regionale Stuurgroepen Vlaams-Brabant
en Brussel en met Sporen vzw organiseert daarom een intersectoraal uitgebouwd vormingsaanbod maatschappelijke noodzaak.

Op 17 en 18 oktober gaan we van start:
De visie en de gemeenschappelijke uitgangspunten in het omgaan met maatschappelijke noodzaak worden geconcretiseerd en geïllustreerd.
Eric Sulkers daagt jullie daarna uit om concreet aan de slag te gaan. Hij vertrekt van
de benadering van Signs of Safety.

Wie?
Eric Sulkers is projectleider van Signs of Safety Zeeland, waar deze benadering reeds
verschillende jaren wordt toegepast in de jeugdhulpverlening. Daarnaast is hij als
vertrouwensarts verbonden aan het Bureau Jeugdzorg Middelburg en het Advies- en
Meldpunt Kindermishandeling.
Hij werd in Signs of Safety opgeleid door en onderhoudt regelmatig contact met
Andrew Turnell, Sonja Parker, Susie Essex, Rob Sawyer, Adriana Uken, en anderen.

Signs of Safety vertrekt vanuit een gemeenschappelijke taal tussen cliënt, hulpverleners en mogelijke verwijzers, en gebruikt de aanwezige krachtbronnen en steunpunten
in het netwerk van de gezinnen om tot een sluitend veiligheidsplan te komen.
Signs of Safety is een benadering, “visie en gereedschap”, gericht op het vergroten
van veiligheid voor kinderen en jongeren in gezinnen.

Programma
8.45u
9.30u
		

Onthaal met koffie
Introductie door Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin.

9.40u Martine Puttaert, Beleidsmedewerker IJH voor de regio’s Vlaams-Brabant
		 en Brussel.
		
Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke 		
		noodzaak.
10.00u Jan Tibo, directeur van Sporen vzw.
		
Eerste stappen in Signs of Safety, een gezamenlijk traject van begeleiders
		 en verwijzers.
10.10u Eric Sulkers, projectleider van Signs of Safety Zeeland.
		
Het kader van Signs of Safety.
		 Hoe kan de benadering van Signs of Safety helpen om meer overeenstem		 ming te creëren tussen organisaties en werkers over wat het gevaar is en
		 wat er moet gebeuren?
		 Hoe engageer je kinderen? Een introductie in de methodiek drie huizen en
		andere.
12.30u

Broodjeslunch

13.30u Eric Sulkers, projectleider van Signs of Safety Zeeland.
		
Het veiligheidsplan, wat is het en waarom is het de kern van ons werk in 		
		 de jeugdzorg?
		 Uitdagingen en kansen voor de organisatie bij de implementatie van Signs
		 of Safety.
16.30u

Gelegenheid tot napraten met een glaasje

Waar en Wanneer?

Praktisch:

Maandag 17 oktober 2011
Hendrik Consciencegebouw Brussel

Kostprijs: 15€
Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier op de website

Dinsdag 18 oktober 2011 (volzet)
Provinciehuis Leuven
Parking Provinciehuis niet beschikbaar

Voor wie?
Hulpverleners uit voorzieningen betrokken
bij Integrale Jeugdhulp

in samenwerking met

