Deskundigheid

TRAINING

Gezinnen met complexe problematiek

Wist je dat Nederland zo’n 26.000
multiprobleemgezinnen telt? En dat
de kans van slagen van de hulpverlening aan deze gezinnen grotendeels
afhangt van de houding en manier
van werken van de hulpverlener?
Tijdens de training die gebaseerd is
op het gedachtegoed van Signs of
Safety en SAVE leer je meer over het
werken met gezinnen met complexe
problematiek.

Grip op veilig leven

Gezamenlijk, Respectvol, Integer, Professioneel

Expertisecentrum Bescherming en
Veiligheid deelt kennis, expertise en
ervaring op het gebied van kindermishandeling, huiselijk geweld, ouderen-

Gezinnen met complexe problematiek
Voor wie?
Medewerkers gebiedsteams, jeugd- en gezinsprofessionals
en andere geïnteresseerden.

mishandeling en complexe jeugd- en
gezinsproblematiek. Dit doen we door
het trainen, adviseren en inzetten van
professionals.

Deskundigheidsbevordering
Duurzaam inzetbare professionals
Diagnostiek voor jeugd en gezin

Het Expertisecentrum is onderdeel van
Regiecentrum Bescherming en Veiligheid (Jeugd- en Gezinsbescherming en
Veilig Thuis), dat bescherming biedt
aan kinderen, jongeren en
volwassenen in Friesland.

Expertisecentrum Bescherming en Veiligheid
Tesselschadestraat 2 | 8913 HB Leeuwarden
T. 058 – 2333 800
E. expertisecentrum@regiecentrumbv.nl
I. www.expertisecentrumbv.nl

Inhoud dagdelen:
1. Voorbereiden en samenwerken in complexe gezinnen.
2. In kaart brengen van de opvoedingssituatie.
3. Betrekken en activeren van het netwerk.
4. Beoordelen van de veiligheid en de opvoedingssituatie.
5. Opstellen van een (veiligheids)plan.
Wat leer je?
Tijdens deze training leer je...
• gestructureerd en planmatig werken;
• werken met tools als genogram, bolletjesschema, tijdlijn
		en ecogram;
• kijken en werken vanuit het ‘goed genoeg’ principe met
		 betrekking tot ouderschap;
• ouderschap methodisch beoordelen aan de hand van de
		richtlijnen jeugdhulp;
• je eigen afwegingskader en de meldcode gebruiken;
• aan te sluiten bij de motivatie van de cliënt (o.a. getrapte
		 instemming en bespreken van drempels en weerstand);
• het netwerk te activeren en te benutten en je oefent in het
		 voorzitten van een netwerkberaad;
• over juridische achtergronden;
• werken met een (veiligheids)plan door er zelf één te
		 maken. Je kent de positie van de cliënt, de kracht van
		 eigen regie en het leren formuleren van doelen door de
		cliënt zelf.
Praktische informatie:
• De training bestaat uit 5 dagdelen van 3 uur.
• De training is SKJ-geaccrediteerd.
• Maximaal 14 deelnemers.
• Incompany, open aanbod of online?
		 Kijk voor de actualiteit op onze website.

