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?
Indien dit zo is, dan zijn de vormingsinitiatieven over ‘handelen in situaties van verontrusting’ iets voor jou.
In samenwerking met onze partners, organiseren we in 2017 een infosessie en twee trainingen.

Programma

Informatiesessie ‘Handelen in situaties van verontrusting’
Tijdens deze informatiesessie wordt vooral basisinformatie gegeven.
Er wordt dieper ingegaan op het wetgevend kader (beroepsgeheim), evenals op de opdracht en de werking van
de gemandateerde voorzieningen (OCJ en VK) en de Sociale Dienst Jeugdrechtbank.
Ook de stappen die kunnen worden gezet in het kader van verontrusting, de specifieke taken van de
verschillende partners en de samenwerking tussen de verschillende diensten komen aan bod.

Praktisch
Wanneer

19/12/2017 van 9u30 tot 12u30

Waar

VAC Virginie Loveling, Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent - auditorium op 1ste
verdieping

Voor wie

Geïnteresseerden binnen de sectoren IJH en de belendende sectoren.

Prijs

De deelnameprijs bedraagt 25 euro per deelnemer.

Inschrijven

Inschrijven kan tot 08/12/2017 via de volgende link:
http://www.kindengezin.be/evenementen/index.do?id=5961
Na inschrijving ontvang je een bevestigingsmail. De betalingsmodaliteiten volgen later.

Morele dilemmatraining (CAW OVl)
Als hulpverlener kom je in situaties en omstandigheden terecht waar verontrusting heel sterk op de voorgrond
staat. Je wordt verondersteld gepast om te gaan met verontrustende situaties en hierin je
verantwoordelijkheid te nemen. Dit gaat dikwijls gepaard met morele dilemma’s: is de situatie veilig? Moet ik
hier zelf mee aan de slag gaan? Doorbreek ik mijn beroepsgeheim?
Morele dilemmatraining is een manier van werken die hulpverleners ondersteunt bij het aanpakken en
ontrafelen van lastige vraagstukken en het komen tot een weloverwogen beslissing aan de hand van een
stappenplan. Tijdens de vorming werken we met casussen ingebracht door de deelnemers.
De sessies worden begeleid door Brigitte Laceur, kwaliteitscoördinator binnen het CAW Oost-Vlaanderen.

Praktisch
Wanneer

20/10/2017 van 9u00 tot 16u00
08/11/2017 van 9u00 tot 16u00
Elke groep bestaat uit maximaal 16 deelnemers

Waar

VAC Virginie Loveling, Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent – zaal Philippus Lansbergen op
4de verdieping

Voor wie

Praktijkmedewerkers binnen de sectoren IJH

Prijs

De deelnameprijs bedraagt 50 euro per deelnemer (drank en broodjes inbegrepen)

Inschrijven Inschrijven voor 20/10/2017 kan tot 13/10/2017 via de volgende link:
http://www.kindengezin.be/evenementen/index.do?id=5962

Inschrijven voor 08/11/2017 kan tot 27/10/2017 via de volgende link:
http://www.kindengezin.be/evenementen/index.do?id=5987

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

Dialoog met de cliënt (OCJ, VK)
In deze trainingssessie wordt de nadruk gelegd op het inoefenen van vaardigheden. Hoe aanklampend werken
met gezinnen? Hoe komen tot een constructieve dialoog met je cliënt? Hoe bespreken van verontrusting, met
de cliënt? Hoe de dialoog aangaan in voorbereiding van een doorverwijzing naar een gemandateerde
voorziening?...
Kristel Bovijn, is al jaren werkzaam als stafmedewerker en vormingsverantwoordelijke binnen het
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling. Zij brengt de trainingssessie samen met Rita Béard en Leen Verzele
van de regionale staf van de Ondersteuningscentra en de Sociale diensten bij de Jeugdrechtbank, OostVlaanderen (Agentschap Jongerenwelzijn).

Praktisch
Wanneer

22/12/2017 van 9u00 tot 16u00
Elke groep bestaat uit maximaal 16 deelnemers

Waar

VAC Virginie Loveling, Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent - zaal Jacob Van Artevelde op
21ste verdieping

Voor wie

Praktijkmedewerkers binnen de sectoren IJH

Prijs

De deelnameprijs bedraagt 50 euro per deelnemer (drank en broodjes inbegrepen)

Inschrijven Inschrijven kan tot 11/12/2017 via de volgende link:
http://www.kindengezin.be/evenementen/index.do?id=5964
Na inschrijving ontvang je een bevestigingsmail. Betalingsmodaliteiten volgen later.
Het aantal deelnemers is beperkt, wees er dus snel bij!

Meer info: Leen Verzele, 09/276.11.12 of leentje.verzele@jongerenwelzijn.be

