SAMENSPRAAK 2013

Perspectieven in het omgaan met
verontrusting en maatschappelijke noodzaak

WORKSHOPS ‘SAMENSPRAAK’

Deskundigheidsbevordering in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak

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 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 uitgangspunt voor een
interactieve workshop. Er wordt gewerkt met casusmateriaal van de groep en geoefend in rollenspel om het
concreet te maken.
Wanneer		

Maandag 16 september 2013

Door			

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel

Waar 			

Ellipsgebouw , Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel

Duur			

9u00 – 16u00

Aantal deelnemers 12 personen
Kostprijs		

25€

Inschrijven		

Via het inschrijvingsformulier op de website.
! De inschrijving is pas definitief na betaling en schriftelijke bevestiging van het
			regioteam.

Wanneer

Donderdag 3 oktober 2013

Door			

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Vlaams-Brabant

Waar 			

NIEUWE LOCATIE!! Justus Lipsiusstraat 71 (derde verdieping), 3000 Leuven

Duur			

9u30 – 16u30

Aantal deelnemers 12 personen
Kostprijs		
Inschrijven		

25€

Via het inschrijvingsformulier op de website.
! De inschrijving is pas definitief na betaling en schriftelijke bevestiging van het
			regioteam.

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.

Wanneer		

Donderdag 7 november 2013

Door			

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel

Waar 			

Ellipsgebouw , Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel

Duur 		9u00 – 16u00
Aantal deelnemers 12 personen
Kostprijs		

25€

Inschrijven		

Via het inschrijvingsformulier op de website.

			
! De inschrijving is pas definitief na betaling en schriftelijke bevestiging van het
			regioteam.

Wanneer		

Donderdag 19 september 2013

Door			

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Vlaams-Brabant		

Waar 			

NIEUWE LOCATIE!! Justus Lipsiusstraat 71 (derde verdieping), 3000 Leuven

Duur			

9u30 – 16u30

Aantal deelnemers 12 personen
Kostprijs		

25€

Inschrijven		

Via het inschrijvingsformulier op de website.
! De inschrijving is pas definitief na betaling en schriftelijke bevestiging van het
			regioteam.

Opgroeien in veiligheid
Hulpverleners, verwijzers, gezinnen, families, … zijn soms verontrust, bezorgd over het welzijn en de veiligheid
van kinderen. In deze workshop reiken we handvatten aan en oefenen we om in een duidelijke verstaanbare
taal woorden te geven aan onze zorgen (waar zijn we bezorgd over? Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de
kinderen?), rekening te houden met sterktes en krachten (wat loopt er goed? welke veiligheid heeft het gezin
zelf al ingebouwd?) om zo samen met het gezin tot gedragen doelstellingen en afspraken te komen (wat moet
er gebeuren voor veiligheid in de toekomst? Welke afspraken kunnen wij hierover maken? Wie controleert
er?).
In deze workshop gaan we ook concreet aan de slag met de vragen en moeilijkheden die hulpverleners in de
praktijk tegen komen wanneer ze geconfronteerd worden met verontrusting.

Regio Vlaams-Brabant en Brussel
Wanneer

Donderdag 10 oktober 2013

Door			

Jan Tibo, vzw Sporen

Waar 			

Ellipsgebouw , Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel

Duur			

10u00 – 16u00

Aantal deelnemers 12 personen
Kostprijs		

25€

Inschrijven		

Via het inschrijvingsformulier op de website.
! De inschrijving is pas definitief na betaling en schriftelijke bevestiging van het
			regioteam.

Wanneer

Donderdag 24 oktober 2013

Door			

Jan Tibo, vzw Sporen

Waar 			

Vlaams Administratief Centrum (VAC), Diestsepoort 6, 3000 Leuven

Duur			

10u00 – 16u00

Aantal deelnemers 12 personen
Kostprijs		

25€

Inschrijven		

Via het inschrijvingsformulier op de website.
! De inschrijving is pas definitief na betaling en schriftelijke bevestiging van het
			regioteam.

Driedaagse workshop: CONFLICTEN TUSSEN OUDERS NA
SCHEIDING
Heftige en chronische conflicten tussen de apart wonende ouders zijn belastend en oefenen een enorme druk
uit op betrokken dienst- en hulpverleners. De zuigkracht van het conflict is hoog en brengt een groot gevoel
van machteloosheid teweeg. De workshop biedt een heldere visie en methode als stevig kompas om uit het
conflict te blijven zonder afstandelijk te worden. Er wordt getraind op een attitude die inbreekt in de conflictspiralen en een alternatief kader met mogelijkheden neerzet door ouders en kinderen consequent aan te
spreken op hun eigen reflecterend vermogen en hun eigen krachten.

Voor wie?
			

Deze workshop richt zich expliciet naar praktijkwerkers die ervaring hebben met hoog
conflict tussen ouders na scheiding en reeds ondervonden hebben dat het niet eenvoudig is om uit de strijd te blijven.

Wanneer 		

Dinsdagen 5 en 19 november, 10 december 2013, van 9u30 tot 16u15

Door 			

Lieve Cottyn, Interactieacademie

Waar

Vlaams Administratief Centrum (VAC), Diestsepoort 6, 3000 Leuven

Duur 			

09u30 – 16u15

Aantal deelnemers 20 personen
Kostprijs

120 €

Inschrijven 		
			

Via het inschrijvingsformulier op de website.
uiterste inschrijfdatum: 5 juli 2013
Let wel: Er kan zich slechts één persoon per voorziening inschrijven. Daarnaast houden
we bij de samenstelling van de groep rekening met de volgorde van inschrijvingen en
zorgen we voor een evenredige regionale én intersectorale verdeling.
! De inschrijving is pas definitief na betaling en schriftelijke bevestiging van het regio
			team.

Regio Vlaams-Brabant en Brussel

In samenwerking met:
Vzw sporen

Vertrouwenscentra Kindermishandeling Vlaams-Brabant en Brussel

Agentschap Jongerenwelzijn

