Integrale Jeugdhulp
Regio Vlaams-Brabant en Brussel

SAMENSPRAAK

Perspectieven in het omgaan met
verontrusting en maatschappelijke noodzaak
Tweedaagse verdiepingstraining in de
benadering van Signs of Safety.
14 en 15 juni 2012
Heb je de startdag in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak gevolgd
en zou je graag meer handvatten krijgen om concreter aan de slag te gaan met Signs of
Safety?
Grijp dan nu de unieke kans om met Sonja Parker en Eric Sulkers concreet te oefenen.
Hulpverleners die een basiskennis bezitten in Signs of Safety, krijgen handvatten aangereikt
die hen in staat stellen de principes van oplossingsgericht werken in te oefenen zodat zij
ze kunnen gebruiken in hun praktijk. Het bespreekbaar maken van de bezorgdheden met
ouders en kinderen/jongeren en het opstellen van een veiligheidsplan komen aan bod. Dit
veronderstelt dat hulpverleners vaardigheden leren in het stellen van de juiste vragen, in het
afwegen wanneer het veilig genoeg is en in het betrekken van een netwerk.
De training houdt rekening met het verschil in opdracht tussen hulpverleners uit de ambulante sector en deze uit de residentiële sector. Daar waar het veiligheidsplan in de eerste
plaats gericht is om het kind thuis te laten, moet de workshop/training ook voor hulpverleners
uit de residentiële sector relevant zijn. De training behandelt beide aspecten nl. de overwegingen om kinderen toch thuis te laten en de dilemma’s bij de overweging en voorbereiding
om kinderen terug naar huis te laten gaan. Hulpverleners oefenen hiervoor met specifiek
uitgewerkte methodieken.
Eric Sulkers en Sonja Parker bieden de deelnemers de nieuwste inzichten in de toepassing
van Signs of Safety. Aan de hand van hun eigen ervaringen en zelf ontwikkelde toepassingen
zetten ze een dieper proces van reflectie in werking.
Het huis van de toekomst, het veilige huis, engageren van het netwerk, het opstellen van een
veiligheidsplan zijn maar enkele van de items die de sprekers verder uitdiepen.
Spreektaal van de training is Engels. Waar nodig vertaalt Eric Sulkers.
Na deze tweedaagse training beschikt de praktijkwerker over concrete handvatten in het
omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak.

Wie?
Eric Sulkers (Nederland) werd in Signs of Safety opgeleid door Andrew Turnell, Sonja Parker,
Susie Essex, Rob Sawyer, Adriana Uken, en anderen.
Hij 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.
Eric beschikt over een ruime ervaring als trainer, begeleider en supervisor van implementaties van Signs of Safety in zowel Nederland, België als de Verenigde Staten.
Sonja Parker (Australië) is wereldberoemd vanwege de drie door haar ontwikkelde toepassingen: ‘Het Huis van de Toekomst’, Het Veilige Huis’ en de ‘Familie Veiligheids Cirkels’. Ze werkt
als maatschappelijk assistent, docent en ‘child protection consultant’. Sonja heeft ruime praktijkervaring in de toepassing van Signs of Safety. Ze geeft wereldwijd consult en opleiding
aan organisaties en hulpverleners in het versterken van hun vaardigheden in Signs of Safety
en het uitbouwen van veiligheid in het kader van kinderbescherming.

Programma

Dag 1
9.00u
9.15u
		

Onthaal met koffie
Inleiding door Martine Puttaert, Beleidsmedewerker IJH voor de regio’s
Vlaams-Brabant en Brussel en Jan Tibo, directeur van vzw Sporen.

9.45u

Eric Sulkers en Sonja Parker
Kennismaking deelnemers en sprekers.
Verwachtingen van de deelnemers aftoetsen.
Korte toelichting van het programma.
Succeservaringen van deelnemers in het werken met Signs of Safety
in kaart brengen.
Herhaling van de terminologie van het Signs of Safety raamwerk.

12.15u

Broodjeslunch

13.15u

Eric Sulkers en Sonja Parker
Theoretische introductie van enkele tools om de stem van kinderen
hoorbaar te maken en kinderen te betrekken in de veiligheidsplanning bij de terugkeer naar huis of voorkomen van plaatsing. Komt
zeker aan bood de ‘drie huizen’, het Huis van de Toekomst’ en het
‘Veilige Huis’.

15.15u

Pauze

15.30u

Eric Sulkers en Sonja Parker
Illustratie aan de hand van enkele filmpjes uit Australië.
Uitleg over en discussie met de zaal over wanneer welke tools te
gebruiken of niet, breder getrokken in een discussie over intuïtie en
selectief gebruik van de tools.

17.00u

Einde

Dag 2
9.00u
9.15u
		
9.30u

Onthaal met koffie
Inleiding door Martine Puttaert, Beleidsmedewerker IJH voor de regio’s
Vlaams-Brabant en Brussel en Jan Tibo, directeur van vzw Sporen.
Eric Sulkers en Sonja Parker
Inoefenen van het engageren van ouders bij het veiligheidsplan.
Illustratie van de fase van het engageren aan de hand van een
onderti- teld filmfragment van Susie Essex.
Oefening in het engageren van ouders om een wijder netwerk te
betrekken. Omzeilen van barrières via vraagstelling.

12.30u

Lunch met koude schotel

13.30u

Eric Sulkers en Sonja Parker
Geïntegreerde oefeningen in het maken van een meer gedetailleerd
veiligheidsplan.
Voorbeelden van gedetailleerde veiligheidsplannen uit de praktijk
van Sonja Parker die hebben geleid tot een veilige terugplaatsing op
lange termijn.

15.00u

Pauze

15.15u

Eric Sulkers en Sonja Parker
Inventarisatie van wensen vanuit de zaal voor een finale verdiepingsslag.
Evaluatie van de tweedaagse d.m.v. een interactieve discussie.

16.30u

Einde

Wanneer?
Donderdag 14 en vrijdag 15 juni 2012
9.15u -17.00u

Waar?
Vlaams Administratief Centrum Dirk Bouts
Diestsepoort 6
3000 Leuven

Voor wie?
Hulpverleners uit voorzieningen betrokken bij Integrale Jeugdhulp met basiskennis van de
benadering van Signs of Safety.

Praktisch:
Kostprijs: 100€
De inschrijving is pas definitief na betaling en schriftelijke bevestiging van het regioteam.
Inschrijven? Via het inschrijvingsformulier op de website.

WORKSHOPS ‘SAMENSPRAAK’
Deskundigheidsbevordering in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak

ALGEMEEN
•

Spreken met ouders in geval van verontrusting - door het
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel
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 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling is een optie maar de huidige decreten en richtlijnen verwachten van de hulpverlener dat hij 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 te
concretiseren.

Duur? 9.00u - 16.00u
Waar en Wanneer?
Donderdag 29 maart 2012 of woensdag 18 april 2012
In Ellipsgebouw: Koning Albert II-laan 35; 1030 Brussel

Aantal deelnemers? Maximum 12 per workshop
Kostprijs? 25€ De inschrijving is pas definitief na betaling en schriftelijke bevestiging
van het regioteam.

Inschrijven? Via het inschrijvingsformulier op de website.
•

Spreken met kinderen in geval van verontrusting - door het
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel
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 te
concretiseren.

Duur? 9.00u - 16.00u
Waar en Wanneer?

Woensdag 14 maart 2012 of donderdag 26 april 2012
In Ellipsgebouw: Koning Albert II-laan 35; 1030 Brussel

Aantal deelnemers? Maximum 12 per workshop
Kostprijs? 25€ De inschrijving is pas definitief na betaling en schriftelijke bevestiging
van het regioteam.

Inschrijven? Via het inschrijvingsformulier op de website.
•

Spreken met ouders in geval van verontrusting - door het
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Vlaams-Brabant:
najaar 2012
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 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling 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 uitgangpunt voor een interactieve workshop.
Er wordt gewerkt met casusmateriaal van de groep en geoefend in rollenspel.

Duur? 9.00u - 16.00u
Waar en Wanneer?

Donderdag 13 september 2012 of donderdag 04 oktober 2012
In VAC Leuven: Diestsepoort 6; 3000 Leuven

Aantal deelnemers? Maximum 12 per workshop
Kostprijs? 25€ De inschrijving is pas definitief na betaling en schriftelijke bevestiging
van het regioteam.

Inschrijven? Via het inschrijvingsformulier op de website.
•

Spreken met kinderen in geval van verontrusting - door het
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Vlaams-Brabant:
najaar 2012
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.

Duur? 9.00u - 16.00u
Waar en Wanneer?

Donderdag 27 september 2012 of donderdag 25 oktober 2012
In VAC Leuven: Diestsepoort 6; 3000 Leuven

Aantal deelnemers? Maximum 12 per workshop
Kostprijs? 25€ De inschrijving is pas definitief na betaling en schriftelijke bevestiging
van het regioteam.

Inschrijven? Via het inschrijvingsformulier op de website.
•

Signaaldetectie: najaar 2012
Hoe detecteer je signalen van verontrusting? Welke instrumenten zijn bruikbaar?
Kristof Desair, Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Vlaams-Brabant, vertelt je hier
graag meer over in het najaar (halve dag).

•

Samenspel in de driehoek cliënt-hulpverlener-verwijzer: najaar
2012
In het samenspel tussen cliënten, hulpverleners en verwijzers van het Agentschap Jongerenwelzijn zijn het transparant maken van posities, verhoudingen en verwachtingen
cruciaal. Een interactieve workshop ingevuld door Jan Tibo, vzw Sporen, en het multidisciplinair team Jongerenwelzijn.

VERDIEPING IN SIGNS OF SAFETY
•

Intervisie volgens benadering Signs of Safety - door Jan Tibo
Hulpverleners, verwijzers, gezinnen zijn soms verontrust, bezorgd over het welzijn en
de veiligheid van kinderen. In deze workshop willen we een model (drie kolommenmodel Signs of Safety) aanreiken om in een duidelijke verstaanbare taal woorden te geven
aan onze zorgen, bezorgdheden (waar zijn we bezorgd over?), rekening te houden
met sterktes en krachten (wat loopt er goed?) om zo samen met het gezin tot gedragen
doelstellingen te komen (wat moet er gebeuren voor veiligheid in de toekomst?).

Duur? 9.30u-15.00u
Waar en wanneer?

• Leuven: dinsdag 20 maart 2012 of donderdag 19 april 2012 of donderdag
27 september 2012
In VAC Leuven: Diestsepoort 6; 3000 Leuven
• Brussel: dinsdag 27 maart 2012 of donderdag 3 mei 2012 of donderdag
4 oktober 2012
In Ellipsgebouw: Koning Albert II-laan 35; 1030 Brussel

Aantal deelnemers: maximum16 per workshop
Kostprijs: 20€ De inschrijving is pas definitief na betaling en schriftelijke bevestiging van het regioteam.

Inschrijven? Via het inschrijvingsformulier op de website.

