Deskundigheid

TRAINING
In gesprek met ouders
Je maakt je zorgen over een kind en je
wilt dit bespreken met de ouders… Als
ouders de zorgen delen, dan gaat een
gesprek vanzelf. Maar wat doe je als
de ouders je zorgen niet delen of veel
weerstand hebben?
Tijdens de training ‘In gesprek met
ouders’ leer je op actieve wijze wat jij
kunt doen om dit moeilijke gesprek in
goede banen te leiden.

Grip op veilig leven

Gezamenlijk, Respectvol, Integer, Professioneel

Expertisecentrum Bescherming en
Veiligheid deelt kennis, expertise en
ervaring op het gebied van kindermishandeling, huiselijk geweld, ouderenmishandeling en complexe jeugd- en
gezinsproblematiek. Dit doen we door
het trainen, adviseren en inzetten van
professionals.

Deskundigheidsbevordering

In gesprek met ouders
Voor wie?
Medewerkers gebiedsteams, kinderopvang, jeugdzorg,
jeugdgezondheidszorg, kraam- en thuiszorg, onderwijs,
politie, en andere geïnteresseerden.
Inhoud:
• Gesprekstechnieken en ezelsbruggetjes.
• De Roos van Leary en de trein van boos naar middel.
• Gespreksvaardigheden in de verschillende fases van de
		 meldcode (contact maken, zorgen delen, omgaan met
		 weerstand en een melding doen).
• Oefenen van vaardigheden met een acteur en (eigen)
		casuïstiek.

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.

Wat leer je?
Tijdens deze training komen diverse aspecten van het praten met ouders aan bod. Na afloop van de training…
• heb je op een praktische manier kennisgemaakt met de
		 theoretische achtergronden van gespreksvoering;
• heb je geoefend met verschillende gesprekstechnieken
		 en situaties (contact maken, zorgen delen, omgaan met
		 weerstand) en kun je aansluiten bij de cliënt;
• kun je verwoorden dát en waarom je melding doet bij
		Veilig Thuis.
Praktische informatie:
• De training bestaat uit 1 dagdeel van 3 uur.
• De training is SKJ-geregistreerd.
• Maximaal 14 deelnemers.
• Incompany, open aanbod of online?
		 Kijk voor de actualiteit op onze website.
Goed om te weten: voor het volgen van deze training is basiskennis over (signaleren van) kindermishandeling en huiselijk
geweld gewenst.
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