WORKSHOPS rond WELZIJN van jongeren, voor iedereen die werkt met of voor JONGEREN – Gent
Werken met en voor jongeren is niet altijd evident. Heel wat jongeren kampen met zorgen en moeilijkheden. Vaak is het niet gemakkelijk om deze
bespreekbaar te maken, of weet je als hulpverlener niet steeds hoe je je gepast kan opstellen. Stad Gent organiseert i.s.m RADAR (netwerk geestelijke
gezondheid voor kinderen en jongeren Oost-Vlaanderen) een eerste reeks van 5 vormingen. Deze vormingen bieden een antwoord op de vele vragen die
hulpverleners/ jeugdwerkers hebben in het werken met jongeren en reikt handvaten aan.
De thema’s kwamen naar boven vanuit diverse organisaties (jeugdwerkingen én diverse eerstelijnsorganisaties) en in verschillende wijken. In elke workshop
zal de leefwereld van jongeren centraal staan, de rol van de jongerenwerker/hulpverlener aan bod komen en ruimte zijn voor vragen. Indien er nadien nog
nood zou zijn aan verdere intervisie, bekijken we dat graag.

Alle workshops worden GRATIS aangeboden. Je kan inschrijven voor één of meerdere workshops.
Elke workshop wordt 2 keer aangeboden zodat voldoende mensen de kans hebben aan te sluiten. De 2e vermelde datum is m.a.w. een alternatieve datum en
géén vervolgmoment. Er wordt rekening gehouden met geldende maatregelen omtrent COVID-19. Plaatsen zijn beperkt, dus schrijf je meteen in!
INSCHRIJVEN kan vanaf 23/6 via: go.stad.gent/workshopswelzijnjongeren of telefonisch via Gentinfo: 09/210 10 10.

PROGRAMMA najaar 2020 (voor info over de locaties, zie onderaan):
Handvaten in het omgaan met kinderen van
ouders met psychische problemen en/of
afhankelijkheidsproblematiek
(Maryline Toch – CGG Eclips)

Cultuursensitief werken omtrent psychische
problemen
(Naziha Maher – Kom op tegen kanker)

Voorbij de taboes: psychisch welzijn in het
jeugdwerk
(Marieke Van Malderen – CGG Eclips)

Let’s talk about drugs
(Rudy Goossens – CGG Eclips)

Game on, Game over
(Rudy Goossens – CGG Eclips)

Doorheen deze workshop wordt het thema KOPP/KOAP verduidelijkt, zal je
zicht krijgen op de risico- en beschermende factoren voor kinderen en
zullen aandachtspunten, in het contact met deze kinderen en hun ouders,
aangereikt worden. Er wordt ruimte voorzien voor vraagstelling uit de
praktijk. Daarnaast zal de methodiek van het KOPPpreventiegesprek en het
hulpverleningsaanbod omtrent KOPP/KOAP kort worden toegelicht.

3/09/2020
(9u–12u)

Broederij, groot atelier

OF 15/09/2020
(9u–12u)

Kazematten, atelierruimte ev. foyer

In deze interactieve training gaan deelnemers actief aan de slag met het
thema cultuursensitief werken omtrent psychische problemen. Door
middel van verschillende werkvormen staan deelnemers stil bij vragen als:
Op welke wijze kan etnische herkomst van invloed zijn op de wijze waarop
psychische klachten zich manifesteren? Welke verschillen en
overeenkomsten zijn er te zien tussen culturen als het gaat om de beleving
van psychische problemen? Wat zijn aandachtspunten voor interculturele
gespreksvoering?

1/10/2020
(13u30-16u30)

Broederij, groot atelier

OF 24/09/2020
(9u–12u)

Kazematten, atelierruimte ev. foyer

Er rust vaak nog een taboe op psychisch welzijn. In deze workshop
doorbreken we het taboe samen met de groep. We staan stil bij wat je als
jeugdwerker concreet kan doen wanneer je merkt dat een jongere niet
goed in zijn/haar vel zit, wanneer je botst op onderliggende problemen of
wanneer een jongere kampt met psychische moeilijkheden. Casussen,
vragen en het bewaken van je eigen grenzen als jeugdwerker komen aan
bod. (!) Let op: deze workshop is enkel voor jeugdwerkers.

10/09/2020
(13u30-16u30)

Broederij, groot atelier

OF 6/10/2020
(13u30-16u30)

Kazematten, atelierruimte ev. foyer

Tijdens deze workshop staan we stil bij de signalen van middelengebruik
en geven we jullie een aantal concrete tips en tricks mee om deze signalen
met de jongeren te bespreken. We stellen daarnaast materiaal voor om
preventief met jongeren aan de slag te gaan.

17/11/2020
(9u–12u)

Broederij, groot atelier

OF 3/12/2020
(9u–12u)

Kazematten, atelierruimte ev. foyer

10/12/2020
(9u–12u)

Broederij, groot atelier

OF 15/12/2020
(9u–12u)

Kazematten, atelierruimte ev. foyer

Tijdens deze workshop bekijken we wat maakt dat games zo aantrekkelijk
zijn voor jongeren. Wat zijn de voor- en nadelen van gamen? Hoe kan je
hierover in gesprek gaan met jongeren? Waar kan je terecht voor
ondersteuning of hulpverlening?

LOCATIES:
 De Broederij:
Standaertsite 1, 9050 Ledeberg
Met rolstoel, fiets, bus, tram, auto of te voet? Check onze info over Mobiliteit.
https://www.debroederij.gent/
 De Kazematten:
Kazemattenstraat 17, 9000 Gent
De Kazematten ligt op wandelafstand van Station Gent-Dampoort.
Je kan ev. een bus nemen tot halte Gent Veemarkt.
https://dekazematten.be/

CONTACT:
Bent u minder mobiel of slechthorend, neem dan vooraf contact op met ons:
Dienst Welzijn en Gelijke Kansen — Woodrow Wilsonplein 5, 9000 Gent
Tel: 09 267 03 00
Mail: welzijnengelijkekansen@stad.gent

